
᾿λυχνάριον. 
τοῦ Ἀλαντίν 

εν» Ἐν ἀρχαίᾳ πόλει τινὶ ὥκει καλὸς νεανίσκος τις Ἀλαντίν Ὁ μεν Ἀλωπὶν ἡ ην ἀγαθὸς υἱός, τῇ μητρὶ 
Ονύόματι. Ὀ μὲν πατὴρ αὐτοῦ ετεθνήκει, ἡ ὃξι μήτηρ πλύνουσα βοηθῶν ὡς οἷός τ᾽ ἦν, ὁ δὲ βίος ἦν 

τὸν βίον Εποιεῖτο. χαλεπός. 

ΤᾺ, ἅ. Ἰδοὺ ἔρχεται ὁνΝκ 
[ ἘΤΞΕΞΩΝ βαστάζων τὰ 

ν, ἅπλυτα τῆς μητρός. 

Βαδίζων γὰρ διὰ τῆς ἀνορᾶς καὶ βοηθῶν τῇ μητρὶ πρὸς τὸ τὰ Ἡμέρᾳ τινὶ μάγος πονηρός τις, ἰδὼν τὸν 
ἄπλυτα βαστάζειν, πολλάκις ἐσκώπτετο ὑπὸ παιδῶν τράχων... Ἀλαντίν αὐτὸν εἶναι τὸν νεανίσκον ὑφ' 

ξαυτοῦ ἀναζητούμενον, προείλετο 

γιγνώσκειν αὐτόν. 

Ὦ φίλτατε παῖ, ὡς 

Γ 

Πἢ ὁ ἣν : 

ἱϊἹματιοπώλης. ἐν τον ρων σε 

ἀπέθανε δέ, 

ἥ ΠΠ μι 

] {ΠῈ ἢν ἰῇ ἡμῳ ; Ν πὶ 

Δωρησάμενος νομίσματα χρυσῆ παισί τισιν, ὁ μάγοι 

ἔγνω πάντα περὶ τοῦ Ἀλαντίν τε καὶ 

τὴν οἴκησιν αὐτοῦ. 

Ἂ Ὀλίγῳ δ' ὄψιον ὁ μάγος, περιτυχὼν τῷ Ἀλαντὶν 

παρὰ τὸ φρέαρ τὸ ἐγγὺς τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ὅν, γελῶν 

Εῦραμεν ἐπὶ τὸν Ἀλαντίν... 

ὭΝΞε. δος ΑΔΕ δ οορ οομεῦξ β 



Τέθνηκεν. Φεῦ καὶ τὸ 
ὑστερίσαι τοῦ ὁρᾶν 

αὐτὸν ζῶντα 

Καὶ προσποιούμενος ἀγάλλεσθαι χαρᾷ, ὁ μάγος 

ἡρώτα αὐτὸν περὶ τοῦ παιρὸς αὐτοῦ. Ὁ δὲ 
Ἀλαντὶν ὅσον οὗ κατεπλήσσετο. 

Ἀλλ' ἡ μήτηρ μουν 
ἡδέως ὄψεταί σε, 

Πᾶσαι μὲν αἱ τοῦ Ἀλαντὶν πεῖραι τοῦ 
παραμυθεῖσθαι τὸν πατράδελφον, ὡς ξὥκει, ἄκυροι 
ξγένοντο. Ἐφαίνετο δ' ὁ μάγος πένθει κατέχεσθαι... 

Καὶ τοῦ ἘΧΊΣ αὐτῷ διηγησαμένου τὸν ἑαυτοῦ 

παπέρα. τεθνηκένοι, ὦ πονηρὸς καὶ παλαιὸς 
ξπιβουλευτής, ὡς ἀποθλιβόμενος, κατεκαλύψατο τὸ 

πρόσωπον ταῖς χερσίν. 

βήμερον καθ' Εσπέρονν 
ὦ Ἀλαντίν, εἶμι ἐπὶ 2, χάριν 

γώ σοι... 

ρει ἰδού, μικρόν.- 

[ τ [ - ᾿ κ᾿ τα 

() οῦν μάγος, ὑποσχόμενος Ἐπὶ δεῖπνον καθ' 

Ἑσπέραν ἱέναι, νομίσματά τινα ἐπὶ τῆν τοῦ Ἀλαντὶν 
χεῖρα θείς, ἀπῆλθεν. 

Ἐκείνῃ δὲ τῇ Ἑσπέρᾳ, ἡ μήτηρ τοῦ Ἀλαντὶν 
παρέθηκε τῷ θείῳ, ὡς εκει, δεῖπνον ἥδιστον, 

δηλαδὴ νῆσσαν ὑπτὴν ἤγορασμένην ὅσω ἀργυρίῳ 

οὗτος ἐδεδώκει. 

Ὁ δὲ μάγος, διὰ πάσης τῆς Ἑσπέρας τὸν Ἀλαντὶν 

μεγάλως ἐπαινῶν, ἡνίξατο αὐτὸν ἀναμένειν μέγα τι. 



οὔτο θοϊμάτιον αρμόζει Καλὸς νεανίας εἶ, ἀδελφιδοῦ. Ἐπαύριον, ὦ 

πάτα γάλως, ἡγήσομαι τὸν Ἀλαντὶν εἰς 

Καὶ ἐκ βουλῆς ὁ πανοῦργος ἐπιβουλευτῆς 
προσήνεγκε τῷ νεανίᾳ καλὰ ἐσθῆτα 

Αὔριον πρωΐ ξΕπάνειμ. ἢ 
Ἢ Τὶ τι 

Ὑγίαινε, ὦ ἀγαθὲ ἀδελφιδοῦ. 

Τελευτῶν δ' ὁ μάγος, ὑπισχόμενος τῇ 1 ὑστεραίᾳ 

πρωΐ Ἐπανιέναι ἵνα ἡγήσηται τὸν Ἀλαντὶν πρὸς δὴ 

θαυμαστόν τι ὑπὲρ ξκείνου ξψ' Ἑαυτοῦ 
παρεσκευασμένον, ἀπῆλθεν. 

Καὶ ἔφερεν αὐτοὺς διὰ σκοτίας ὕλης, ὅπου τὰ 
δένδρα ἐδόκει πολὺ καὶ θαυμαστὸν μεταμορφοῦσθαι. 

Ἡ δὲ μήτηρ τοῦ Ἀλαντὶν οὕτως ξκαυχᾶτο ὑπὲρ 
τοῦ καλοῦ υἱοῦ ὥστε οὐκ ἠμφισβητεῖτο οὐδὲν 

ὑπὸ τοῦ θείου, ὡς ξὥκει, εἰρημένον. 

Τῇ οὖν ὑστεραίᾳ ὁ μάγος ἐξηγήσατο τὸν Ἀλανεῖν εἰς 

τὴν ὀρεινήν. Ἡ δ' ὁδὸς ἣν τραχεῖα καὶ ἀγρία. 

πὸ τοῖς ποσὶν 
ἡμῶν; Ποῦ; 

Τέλος δ' ὁ μάγος εἶπε τῷ Ἀλαντὶν ὅτι θαυμάσιος 

θησαυρὸς χρυσοῦ καὶ ἀδαμάντων καὶ λυχνιτῶν καὶ 

σμαράγδων κέοιτο ὑπὸ γῆς. 



οἴησον ὅπως ἃ ,ἡψ. ἫΞΙ ς, τ μας, [Πάνυ γε. Ἄκου- 
᾿ λέγω καὶ ὄψη. αὐὲ- «ἰὼ Ὁ ΕΝ σὸν δέ μοῦ. 

ἐΥΣ ΤΨΕΣΗΝ φαθεηπονεινημεπεναφαμδαθμεαλτβρέβν σαν 
᾿ δ: Ὡς ῬΡδὸρ τ - βιαν τ τάρΝΝς -τ-τ -' ᾿-- 

- μ᾿ Ἶ Ἐ εἶ - " ι  .» "Ἶ τ- ᾿- "Ὁ -- - δα - ε 

Κ αταδιώκων ὃξ τὴν Εντολὴν τοῦ θείου, ὡς Εὐὐκει, λιπὼν τοσοῦτον τρῆμα ὥστε ἐξῆν εἰσκαταβαίνειν. 
δε ᾿' - Εἰ - [ ᾿ μεσ: ται 5 πα πῷ Ρ -- Ε ε ᾿ κω κατὰ κράτος Εξερίζωσε θάμνον μέγαν αὐτῇ τῇ Εν δὲ τῷ κάτω τοῦ τρήματος ἦσαν κλιμακτῆρες 

βώλω... φέροντες, ὡς ἐδόκει, εἰς τὴν ἄβυσσον. 
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Πρὶν τὸν Ἀλαντὶν τὸ θαῦμα ἀποδύσασθαι, οὗτος ὁ 
νομιζόμενος θεῖος ξκέλευσεν ξκεῖνον κατουβῆναι εἰς 

τὸ ὑπὸ τῶν κλιμακτήρων σπήλαιον καὶ ἀνακομίσαι 
λυχνάριόν τι ὃ ἂν ἐκεῖ εὕρῃ. 

Ὁ δ' Ἀλαντὶν ἐνουθετήθη ὡς μὴ ἐῴη τὰ ἱμάτια ἅψασθαι 

τῶν τειχῶν ἵνα μὴ αὐτὸς ἀποθάνοι. 

ΠΝ 1 πῇ ΣΥΞ 
Ῥω 

Ἧσ- 

ΓΕ 

ΓΙ 

Ὥ κν ΓΝ - ῃ ἐὰν Σ ἅ1.1:. ἘΣΉΝΩ -" φως ΕΣ 
Ἴ τ Β προτὶ 

ἡππΞ πο. τ ΕΣ ἐν 

(ΟΣ, ἜΞΈΞεσεε ἢ : ἡ ν 

᾿ ᾿ ᾿ τ κα -ο - τῇ ἐν ἽΞ ΕΞ Γ Γ Ὁ ἾΣ ᾿ 

Η μὲν λιθίνη κλῖμαξ ἀεὶ μᾶλλον κατέφερεν. Τοῦ Ετα ἘΡΕον Π  ΠΘΈΓΣΕΕΙ κλίμακι ἰδὼν θαυμάσιον 

δὲ Ἀλαντὶν καταβαίνοντος, ἀεὶ μᾶλλον ἐπεσκοτεῖτο. φῶς τι, ἠκολούθησεν αὐτῷ διὰ θύρας. 



Καὶ ὁ Ἀλαντὶν ὁ ἀφίκετο εἰς καλὸν κῆπον, ὅπου πᾶν μὲν ἄνθος ἦν ΓΡΗΖΕ ὀρ: η σμάραγδος, οἱ δὲ 

καρποὶ οἱ ἐκ τῶν δένδρων κρεμάμενοι ἦσαν μαργαρῖται ἢ λίθοι πολυτελεῖς. Καὶ εἰ στήκει 

Ἐκπλησσόμενος τοιούτῳ τῷ θαύματι. 

ποτε οὔτ 

Οὐδ᾽ οἷός τε ἐγένετο μὴ δρέψασθαι ὀλίγα ῥόδα 

εξ ἑνὸς λυχνίτου γεγλυμμένα τε καὶ 
ἀνθεμίδας πέταλα ἀδαμάντινα ἐχούσας. 

ΓΗ͂. : 
Οὕτω μὲν κεκινημένος ἦν ὥστε ὅσον οὐκ 
ξπελάθετο ἕνεκά τινος ἦλθεν. Ἐξαίφνης δὲ ἢ ψωνὴ 

τοῦ μάγου παρήνεσεν αὐτόν. 

Καὶ ὄδρεψάμενος καρπίον ἐξ ἑκάστου δένδρου 

ἐπεπλήρωσε τοὺς μαρσίπους. Πάντες μὲν οἱ καρποὶ 

ἦσαν λῖθοι πολυτελεῖς. Ὁ δὲ Ἀλαντὶν ἠγνόει. 

Οὐδὲ χαρίεν. 

Παρὰ μεν ἔσχατα τοῦ κήπου. τὸ λυχνάριον ἕκειτο 
Ἐπὶ τραπέζης, ὁ δὲ Ἀλαντὶν ἠπόρει τί τῷ θείῳ. ὡς 

αὐτὸς ἐνόμιζε, πρᾶγμα εἴη τοιούτου λυχναρίου. 



Πεισθεὶς δὲ τῶ θείῳ, ὡς - Ξέρς Ο Ἄλωπῖν ὦ ἄρας 
τὸ λυχνάριον ὡρμήθη αὖ πρὸς τὴν μακρὰν 
κλίμακα... 

Διὸ καταθεὶς τὸ λυχνάριον ἐπειράθη τὸν δακτύλιον. 
Τότε δὲ ἢ φωνὴ τοῦ μάγου διοργιζομένου κατέβη 
διὰ τῆς κλίμακος. 

ἀνόητε παῖ. Αὐ- 

ἴα ̓ τίκα παράσχε μοι 

Ὁ δὲ μάγος παρεκεκινήκει. “ Ἐβούλειο γὰρ τὸν 

Ἀλαντὶν παρασχεῖν αὐτῷ τὸ λυχνάριον ἵνα 

ξπιτελέσαι τῆν βουλὴν τοῦ τὸν νεανίσκον ἐν τῷ 
σπηλαίῳ καλύψαι. 

Γ- 

πῆ δῖον ὃξ τῆς δύμαν ΕἾδΕ ἐπλον καὶ χρυσοῦν 

δακτύλιον ἐπὶ χρυσῷ ὑποθέματι κείμενον. Καὶ ὁ 

Ἀλαντὶν σφόδρα ἐπειρήθη γιγνώσκειν εἰ ξαυτῷ 

ἁρμόζοι. 

Κατασβέσας τὸ λυγ- 
νάριον παράσγε μοι. 

Ὁ μὲν οὖν Ἀλαντὶν ἔσπευσεν εἰς τὸ τοῦ 

νομιζομένου θείου πρόσταγμα, ἔπειτα δέ, ὡς οἱ 

πολυτελεῖς λίθοι ἐκ τῶν μαρσίπων αὐτοῦ ἐξεχέοντο, 
πάλιν ἐπαύσατο. 

ΒΕ ἡσυχος, θεῖε. 

Ὡς τάχιστα εἶμι. 

Ἡ μὲν ὀργὴ αὑτοῦ μόνον ἐσκλήρυνε τὸν Ἀλαντίν. 
[ - κ ἔ , - " τ Ξ 

() ὁξ ἀρξάμενος αἱρεῖν τοὺςς λίθους εἰπε τῷ 

νομιζομένω θείω ὅτι δέοι αὐτὸν ἀναμένειν. 



Ὁ δὲ λόγος τοῦ Ἀλαντὶν οὕτως ὥργισε τὸν πονηρὸν - 
μάγον ὥστε τοῦτον πάντως ταραχθῆναι. Ὁ μὲν 

ἐκσπάσας ῥάβδον μαγικὴν ἐκ τοῦ ἱματίου, ξλάλησεν 

ἔπη θαυμάσιά τινα, ἡ δὲ γῆ ἐκλείσθη. 

Πρῶτον μὲν ὁ Ἀλαντὶν οὐ σαφῶς ἤδει ὅ τι γέγονεν. 

Ἔπειτα δ' ἐξεπλάγη. 
᾿ Ι 

[ Αἴτιον τοῦτο τὸ ᾿ 
παλαιὸν λυχνάριον! 
Εἴθε μήποτε εἶδον, 

“Γ πν, ὐποτε αὐ)θις Οψοόμαι 

Ἐ - Ξ π π ἈΠΕ [ὰ ; Γ π π απ Ὃ δ ᾿  - ἣΝ Τ᾿ ΐ π᾿ 

Ἐννοῶν τὴν μητέρα τε καὶ τὸ οἰκίδιον σπου Επεὶ οὐδὲν ἄλλο αὐτῷ πρακτέον ἡν, ὁ Ἀλαντὶν 

ὥκουν, ὁ Ἀλαντὶν ἐλυπήθη σφόδρα. Δάκρυον δ' ἀπέτριψε τὸ τοῦ δακρύον στίγμα ἀπὸ τοῦ 

Εὐτάλαξεν Ἐπὶ τὸ λυχγνάριον αὐτοῦ. λυχναρίου. 

“ Ἐγώ εἶμι ὁ δοῦλος τοῦ 
ἱ λυνχναρίου ἕν τῇ χειρί |} 

σου. Ὅτι ἂν βούλ 

ΣΝ πρτεσττο"αέ "-ατήὶ ὴ Ξ- 

Σ. Ι ᾿ 

ἜΡΕΣΤΕ..-- ἶ 

Καὶ ἐξαίφνης δαίμων τις ὥφθη. Ὁ δὲ Ἀλαντὶν ἐν Ἐπειδή δὲ ὁ δαίμων ξξηγήσατο τὸν Ἀλαντὶν νῦν 
ὀφθαλμοῖς ἔχων μόλις ἐπείθετο. Πρῶτον γὰρ ἐνόμιζεν εἶναι τὸν Εανυτοῖ) δεσπότην. Ο νεανίσκος 
ὀνειρώσσειν Εβουλεύσατο πειρᾶσθαι αὐτοῦ)... 



.Ἐφ' ᾧ τὸ πρῶτον ἑαυτῷ ἐπὶ νοῦν ἦλθεν. Καὶ μὴν 

οὐχ ἡγεῖτο οὐδὲν συμβήσεσθαι, εἰ δὲ οἷός τε 

ἐγένετο ἐξιέναι... 

Ὅμως δ' οὐκ ἦν ὄναρ τι. Πάντα γὰρ τὰ αὐτὰ ἦν, 

πλὴν ὅτι οὔτε τὸ τρῆμα παρῆν οὔτε ὁ μάγος. 

Ἐπειδὴ οἴκαδε ἀφίκετο, ἡ μήτηρ αὐτοῦ μόνον οὐ 

συνέπεσε θεασαμένη τοὺς καλοὺς λίθους ὑπ' αὐτοῦ 

εὑὐρημένους. Οὐ μὴν ἐπίστευσεν αὐτῷ περὶ τοῦ 

καταγείου κήπου ὀιηγουμένῳ. 

Ἐξαίφνης, δξ βροντὴ ξγένετο καὶ ὁ Ἀλαντὶν 

εἱστήκει ὅπου γε τὸ τρῆμα τῆς γῆς ἐγεγόνει, ἡλίου 
δὴ φαίνοντος. 

Ἐπ- " Ἐν ἜΠΠῸΔΈΔ ΤΣ Σ 

Εν εὕρω τοιοῦτον 

τὸν θεῖόν μου, συν- 
Ι τ Ἐ ἡ δι᾽ 

Ὁ οὖν Ἀλαᾳντὶν σάξας τὸ λυχνάριον ἔσω τοῦ 
χιτωνίσκου ὡρμήθη πάλιν πρὸς τῆν πόλιν. Κ αὶ 

ὠργίσθη ξννοῶν ὅπως ζῶν κατωρύχθη. 

ς - γ-ἃ 
7} οτος σα με το 

μα. πφΦΠὁ4οΠπ 
Ι ΠΝ ἐ ΕἸ 

᾿ 

᾿ 

Καὶ συνδήσασα αὑτοὺς λίνῳ τινὶ ἔκρυψεν ὄπισθε 
πλίνθου λελυμένης ἐν τῇ ἑστίᾳ. 



ἔτι πάρεστι σῖτος ἐν)" “Χαίρετε. Τί 

ἢ οἰκία. } Ἶ ᾿ἢ ὑμῶν χγᾶριν 

Μετὰ δ' ἡμέρας τρεῖς, ἡ μήτηρ τοῦ Ἀλαντὶν ἔξει τὸ «ἐξαίφνης ὁ δαίμων ὑπογελῶν ἐφάνη αὐτῇ. Ἡ δὴ 
παλαιὸν χαλκοῦν λυχνάριον. Αὐτῆς δὴ τοῦτο φοβηθεῖσα ετριξεν, αλλ' οὐκ Εὐύνατο ἀποκρίνασθαι. 

ἀποτριβούσης... 

Καὶ, βροντῆς γενομένης, ἐξαίφνης ἐπὶ τῆς τραπέζης 
ἐκεῖτο θαυμάσιον ὑπὲρ δυοῖν δεῖπνον ἐπὶ πινάκων 
ὁλοχρύσων. 

ὌΝ Ω ΞΕΟΝΒΡ ΓΝ ἜΣ δα ““ ΔΗΗΝΝΝΝ,,.., - 
Τὸ μὲν πρῶτον ἡ ταλαίπωρος γυνὴ μᾶλλον Ἔπειτα δ᾽ ὁ υἱὸς αὐτῆς ἐξηγήσατο τὸν ἰσχυρὸν 
κατεπλήσσετο ἢ ὥστε γρῦ φθέγγεσθαι. δαίμονα ἀεὶ φαίνεσθαι οτε τις ἀποτρίψαι τὸ 

λυχνάριον. 



Ἡ μὲν μήτηρ τοῦ Ἀλαντὶν ἔγνω ἔξον αὐτῇ λεκάνην Τῷ δὲ Ἀλαντὶν μᾶλλον ἔμελεν ἰχθῦς θηρᾶν. 
χρυσῆν μίαν τοσούτου πωλῆσαι ὥστε ἐξαρκεῖν 
αὐτοῖς ἕως τῆς τελευτῆς τοῦ θέρους. : 

Τῶν δὲ ἰχθύων ἀγκιστρευμένων, ἤκουσε φωνὰς 

γελώντων μετὰ θάμνους εὐμήκεις τινάς. 

Τί δὴ εἴ τις ὁρῴη 
ἡμᾶς, βασίλισσα; 

τὴν τε τοῦ βασιλέως νέαν θυγατέρα καὶ τὰς τς αὐτῆς, μετὰ παιδιᾶς ξν τῷ ποταμῷ διαβαινούσας, τῆς 

δὲ βασιλίσσης ἡγουμένης. Ὁ δὲ Ἀλαντὶν οὐδέποτε ξωράκει τινὰ οὕτως εὐπρεπῆ ὥσπερ τὴν βασίλισσαν. 
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ΕΣ ΓΞ θα ταν. . 
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ἤν τῷ νσε τὰ ; ᾿- 
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Ὁ μὲν Ἀλαντὶν πολὺ ἐπεμελήθη ὅπως μὴ αἱ κόραι ---οὐκέτι δβουλήθη ἰχθυᾶν. Τὸν δε; κάλαμον εν τῇ 
ὄψονται αὑτόν, ἀπελθουσῶν δὲ αὐτῶν... κόνει Ελκῶν, βάδην οἴκαδε εβάδισεν. 

εν “ἢ ἔξα πὶ ρπο οἐπιξκίσιο. εὐ αν ατκαρελε νι αν γῆν Νὰ ἐλυται ο ἐμθελλ μα ῥαεν ἡτεν τ- βΑ μα  μπρρβκὶν ξεν. κόρα. ρα δεν βοτες ὁ 

Διὰ τῆς ἐπιούσης ἑβδομάδος ὁ Ἀλαντίν ἐπλανᾶτο ᾿Ἢδη δὴ ἀναστὰς ἐπάταξε τὴν παλάμην τῇ πυγμῇ. 
περὶ τὴν οἰκίαν ὡς ηδόμενος μηδενί. Ἐψήφιστο γὰρ τῆν θυγατέρα τοῦ βασιλέως γῆμαι. 

Λαβε τούσδε 
“ τοὺς λίθους. Ἢ 

Τί δή: Ἄρα 

φρονεῖς; 

Ἐπεὶ ὁ Ἀλαντὶν ἔφρασε τῇ μητρί, αὐτὴ σχεδὸν Ἀλλὰ τῷ Ἀλαντὶν βουλή τις ἦν. Δηλαδὴ ἡ μήτηρ, 
συνέπεσεν. Ὁ γὰρ τὴν θυγατέρα τοῦ βασιλέως λαβοῦσα τοὺς εκ τοῦ ἀποκρύφου κήπου πολυτελεῖς 

᾿ ' 
αἰτούμενος ὅμοιος ἣν τῷ τὰ ἄστρα. λίθους, ὠφειλε δοῦναι τῷ βασιλεῖ. 



Εἴθε 

ἧἦ ἦλθον. 
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Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἡ μήτηρ τοῦ Ἀλαντίν, ἔνδον 

τρέμουσα, ηλθεν εἰς τῆν αὐλὴν τοῦ βασιλέως: Πρὶν 
γὰρ ὁμολογῆσαι, πόρρω τῶν νυκτῶν τῷ Ἀλαντὶν 
ὑιείλεκτο. 

Καὶ ἑστῶσα μετὰ τῶν ἀστείων ἐληλυθότων ἰδεῖν 
π Ρ̓ Έ ξ τ ΓῚ μ 

τὸν βασιλέα, Επεθύμει αὖ οἴκοι εἶναι. 

: Τ ἢ ἘΠῚ 
Ἄγε, ὦ γύναι, τὸ ἢ 

σὸν τί ἐστι πρᾶγμα; Κι 

Ἤδη δὴ ὁ λόγος καθῆκεν εἰς αὐτήν. Ἡ δὲ ταῖς χερσὶν κατέγει πλήρη λίθων θήκην ἠγορασμένην Ἑνὸς τῶν 
ἐλαχίστων ἀδαμάντων. 

Σμάραγδοι, ἀδά ὦ 
μαντες, λυχνῖται. Γ᾿ 

Ἀὥρον μὴν με- 

ΕἸ δοκεῖ σοι. 

κύριε, δῶρον. 

Καὶ εἰς γόνυ ὁκλάσασα πρὸ τοῦ ᾿θρόνου, ἀνέω ἕε 
τῆν θήκην. μάλιστα τοὺς πολυτελεῖς λίθους. Καὶ οὔποτε 

Ἑωράκει τοιούτους λίθους. 



᾿ - Ἂ" Ἷ εἷς ἢ ΩΣ Ἐπ ΄' ᾿ πὴ τ : μ' κ᾿ ὁ ΕἸ πε ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ , 

Η δὲ μήτηρ τοῦ Ἀλαντίν. ἘΠΕ ΕΠΊΖΕΙΕΕ ΤΑῚ ἘΣΤΕ: μόλις Ὁ δὲ βασιλεὺς φθεγξάμενος εἶπεν ὅτι αὐτὸς μὲν οὐκ 
δύνασθαι λέγειν, διηγήσατο τὸν υἱὸν βούλεσθαι τῆν οἷδε οἷδε Ἀλαντίν, ἡ δὲ θυγάτηρ οὐ γαμεῖται οὐδενὶ 
βασίλισσαν γῆμαι. ἀλλ' ἢ τῷ τῶν ὄντων πλουσιωτάτῳ ἀνόρί. 

ἔλευσον τὸν υἱόν) »““ Ἀτταταῖ. Φαίνεται, 

αὕτη εὐήθης. 

Καὶ ἔφη, εἰ ὦ Ἀλαντῖὶν ὄντως ἐλπίζοι τῆν θυγατέρα Ἡ δε μήτηρ τοῦ ἀπε ες ϑ δρόμῳ ἀπῆχϑε τῆς αὐλῆς, 

αὐτοῦ γαμεῖν, ὁὀεῖν αὐτὸν κρατῆρας γρυσοῦς πάντων τῶν αὐλικῶν Επ' αὐτῇ γελώντων. 

τεσσεράκοντα ἀδαμάντων σμαράγοων λυχνιτῶν 

πληρεστάτους πρὸς τὸν βασιλέα πέμψαι. 

Ἡ δὲ οἴκαδε ἀφικομένη. τῷ υἱῷ διηγήσατο ὅτι ὁ ἘΠ λ ἢ. Ἀλανεῖν οὐδαμῶς! ἤνω ΤΠ ἘΧΕΙ ΤΟ, Ὁ δὲ πρὸ τῆς 
βασιλεὺς τὸ ἀδύνατον αἰτήσαι: δηλαδὴ τεσσεράκοντα μητρὸς σεσηρῶὼς ἦρε τὸ παλαιὸν χαλκοῦν 

κρατῆρας λίθων πολυτελῶν πλήρεις. λυχνάριον. 



ἄρειμι. Τί επιτάσσεις Ὁ 

μοι: ΚΞ": 
εσσεράκοντα κρανν 

τῆρας χρυσοῦς λίθων 1" 

πολυτελῶν. αἱ... 

Ὅπερ ὁ Ἀλαντὶν ἀποτρίψας, φανέντος τοῦ δαίμονος, Ὀλίγῳ δὲ χρόνῳ ὕστερον ὃ βασιλεὺς, διὰ τῆς τῶν 
δωκεν αὐτῷ ἐντολὰς πλείστας. βασιλείων θυρίδος βλέψας, ἀνεβύησε θαυμάζων. 

Ἰ 

τς νον πὰ τω 

Ἵ 

π᾿ τφεταααι, -ς ἢ “ἢ - ξεν σα ΕΓ τ πη- 

Εἶδε γὰρ τεσσεράκοντα. ΩΝ ΙΔ πἰρήλδος βαστάζοντάς τε ἴσους πῶρητε κρατῆρας χρυσοῦς λαμπρῶν λίθων 

πληρεστάτους καὶ εὐθὺ πορευομένους πρὸς τὰ βασίλεια αὐτοῦ. 

Ἶ ἐζνα Στ ΡΣ ΣΕΥ 

ἐ, ̓  ΠΩ ἘΣ ς 

Ὁ οὖν βασιλεὺς ΞΕ ΤῈ τὴν στα ἣν δεῖσαι τοὺς Ὁ δὴ βασιλεὺς ἠπόρει. ἀσεσσος ὃ' ἔφη τὴν θυγατέρα 

τεσσεράκοντα, δούλους αὐτοῖς τοῖς δώροις. Οὐδ, δη τῷ Ἀλαντὶν ἐκοώσειν, ἐὰν αὐτὴ συμφωνήσῃ. Καὶ τὴν 
ὄναρ ὃ βασιλεύς ἕ ἔγνω τοσούτους καλοὺς λίθους ἐπὶ ἡμέραν ἔστησεν ὥστε τὸν Ἀλαντὶν ἐπισκοπῆσαι 

τῆς Ἶ ἣς ὄντας. ἱ αὐτήν. 



γῈ οὐλομαί σξ οἰκοδομῆσο 

μοι βασίλεια ἀντὶ ταύτης 
τῆς παλαιᾶς καλύβης. 

Καὶ ἀνακαλεσάμενος τὸν δαίμονα ὡς μέγιστα 
ξκέλευσεν. Καὶ γάρ τοι πολὺν χρόνον ἐλάλησεν. 
Ἐπειδὴ ἐπαύσατο. 

3 μὰ 
ε ἢ] , ̓ ; 

ΠΝ ἢν 

ἢ 
Ἐπεὶ ἡ ἡμέρα ἦλθε τοῦ ἐπισκοπῆσαι τὴν βασίλισσαν, ὁ ...«ἤλασε διὰ τῆς πόλεως, ἐρυθροῦ ἑξαμίτου τάπητος 

Ἀλαντὶν ἐνδεδυμένος ἦν στολὴν βασιλικήν. Ἔπειτα δέ, μαγικῇ τέχνη ἀνελισσομένου ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 

ἐπιβὰς ἔξω τῶν νέων βασιλείων ἐπὶ ἵππον λευκὸν 

μεγαλοπρεπῆ, 



Π 

Ι Ἀμίνη ἢ βασίλισσα προσδοκᾷ 

σε ἐν τῷ κήπῳ, Ἀλαντίν. 

ἢ" 

Ἢ 
[ἢ 

ἢ: 

τ 

ΜΗ Ἢ π 

᾿ ὦ ἐπ πὶ μὲ 

ΤῊ ποῦς 

τ σα υρῖς να τα κε" κατ κα παπτοι ται πειεὰ ἐσπιαι 

: πῤησα ῥα δὲ ἀσϑ σοι ον ΝΡ 

Καὶ Εν βραχεῖ ἄρφικετο ξπὶ τὴν αϑλην τοῦ Σ Οὕτως μὲν περιεσταλμένος ὁ Ἀλαντὶν ὅτι ὡραῖος ἦν 

βασιλέως, πὸ ορες μέλλων πενθερὸς αὐτοῦ ἰδεῖν. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἤδη ἐκαυγᾶτο ἔχων τοιοῦτον 

ἀνέμενεν ἀσπάσασθαι αὐτόν. γαμβρὸν ἄλλως τε καὶ πλούσιον. 

Ἡ δὲ βασίλισσα Ἀμίνη ἰδοῦσα αὐτὸν ἔγνω τὸν 
Ἀλαντὶν ὄντα τὸν βασιλίσκον ἐνύπνιον ἀεὶ 
ὁρώμενον. 

! ὙΠ ΡΥ Μεῖνον ἕως ἂν 
Εστι “μεγαλοπρεπῆ. ἘΝ ὦ πΡ ΩΞΑ, ἴδῃς τὰ ἐντός. 



ας ΠΥ ΈΤῸ. Αἰβοῖ. Φεῦ. Ἐμπε 
Αι. Αδύνατον. ᾿ βο τ ᾿ 

αὐτὸν δεῖξαι τῷ 
Ἀλαντίν; Ὄντως; 

Τὸ δὲ τελευταῖον ἀπηγγέλθη τῷ πονηρῶ παλαιῶ τε 
μάγω περὶ τοῦ νέου βασιλίσκου ἔχοντος μέγαν 

πλοῦτον καὶ δόξαν. Ἔβλεψεν οὖν εἰς τὴν κρυσταλ- 
λίνην σφαῖραν τοῦ ἰδεῖν εἰ μὴν ἀληθῶς ἔχοι. 

Γνοὺς δὲ τοῦτο οὕτως ἔχον, δεινὸν ἰδέσθαι. 
ὠργίσθη. Συνῆκε γὰρ τὸν Ἀλαντὶν μεμαθηκότα τὸ 
ἀπόρρητον τοῦ λυχναρίου. 

ἐπ Ἐ - κω ι1 μ᾿ Ἐ - "ἢ ᾿Ἶ Ρὰ ᾿᾿ ΓΙ ᾿ . : ' τ γ πὶ [ ᾿ ἔπν Γ 

Εἴτα Επὶ ναῦν επιβᾶς ἀνήχθη πρὸς τὴν τοῦ Ἀλαντὶν Επειτα ἀφικόμενος εἰς τῆν πόλιν καὶ ἐνουσάμενος 

χώραν. ἱμάτια καπήλου λυχνάρια πωλοῦντος κατεσκόπει τὸν 

Ἀλαντίν. 

Νέα λυχνάρια 

πρὸς παλαιά. 
Ἄρα ἔχεις ὦ ἐα ΘΝ 

ΚΑ Σ 

ἡ δ 

Μετὰ τοῦτο ἦλθεν πρὸς τὰ τοῦ Ἀλαντὶν βασίλεια, Παιδίσκη δέ τις ἐν τοῖς βασιλείοις, ἀκούσασα αὑτοῦ 
βοῶν νέα λυχνάρια πρὸς παλαιὰ καταλλάξεσθαι. βοῶντος, πρὸς Εαυτὴν ξγέλασεν. 
Οὕτω γὰρ ἤλπιζε γνώσεσθαι εἰ τὸ λυχνάριον ἐκεῖ 
τηροῖτο. 



“εσπότης οὔὐδεποτε γρΠται. τ 

παλαιῷ λυχναρίω "5 

τούτῳ. Οὐδὲ 1] 

()ψομαί γ8 

πότερον φρονεῖ 

“τὰ εἰρημένα. 

'Ἐβουλεύσατο πε επδσι τὐὐτίὼ" ΓΙ δη γὰρ ὅπου Ἡ οὖν παῖς σπεύσασα εἰς τὸν τοῦ Ἀλαντὶν κοιτῶνα 

παλαιὸν χαλκοῦν λυχνάριόν τι κεῖται. ἀφείλετο ἀπὸ σανίδος ὑψηλῆς τινος τὸ λυχνάριον. 
Οὐδὲ δὴ ὄναρ αὐτὴ ἔγνω ἐν αὐτῇ τὸ ἀπόρρητον τοῦ 

πλούτου τοῦ Ἀλαντὶν κείμενον. 

Ἴδε. κάπηλε. ἂρ 
καταλλάξει τόδε; 

- π π ᾿ Ρ ᾿ 4 Γι μ τῷ εἰπῇ - Ρ ΒΡ μ᾿ μὲ . ποῖ "᾿ .- " - Ἑ - . . 

Ὁ δὲ παλαιὸς κάπηλος, ὁ δὴ ἐνδεδυμένος μάγος ὦν, Καὶ εκείνη τῇ ἡμέρᾳ ὁ μάγος οὐκέτι λυχνάρια κατηλλάξ 
οὐ μὴν ἠγνόει τὸ λυχνάριον. Καὶ γὰρ ὅσον οὐκ ἥρπασε 

τοῦτο ἐκ τῶν χειρῶν ἐκείνης. 

Ἀποτέτριψας τὸ λυχνάριον. 

Ὑπὸ σοῦ εἶμι. -- 

ΓΆρας 
βασίλεια 

; - Ἐλτὰς παῦσαι εὐ ΌΞΕΕΝ ΠῚ : Ἶ τὰ τ ἜΝ ; ΚΟ Νεια, ' : : 

Ὁ δ' Ἀλαντίν, θήραν ποιούμενος διὰ μιᾶς ἡμέρας Μέσων δὲ νυκτῶν ὁ μάγος ἐπαγαγὼν τὸν δαίμονα 
οἴκοθεν, οὐδαμῶς ἤδει τὸ δυστύχημα αὐτῷ μέλλον. ἐκέλευσεν αὐτὸν ἐνεγκεῖν τὰ τοῦ Ἀλαντὶν βασίλεια 

τὰ τ" τ Γ τ τ 

πᾶσιν τοῖς ἔνδον οὖσιν εἰς τὴν Ἀφρικήν. 



Ἀργχιαυλικέ, εὐθὺς 
Ι ἐλθὲ δεῦρο. 

Τῇ δ' ὑστεραίᾳ πρωΐ ὁ βασιλεὺς, ελθῶν πρὸς τὴν Τό μεν πρῶτον οὐκ ἐδυνήθη πεῖσαι ἑαυτὸν τὸν νέον 

θυρίδα βλέψαι τὴν χρυσῆν θόλον τῶν τοῦ Ἀλαντὶν τῆς ἀγαπητῆς θυγατρὸς θαυμάσιον οἶκον οὐκέτι ἐκεῖ 
βασιλείων εἰς τὰ ἐπὶ θάτερα τῆς πόλεως, οὐχ εὗρεν. ἱστάμενον. 

Ἀγαθὸν αὖθις οἴκοι εἶναι. 

Στ} 

Τέλος δξ πείσας ἑαυτὸν ὠργίσθη, λέγων ὅ Οτι ὌσΙαηΣ ον δξ τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ ἈΠαῖν τ καὶ οἱ 

ἀμφιβόλως. ὁ Ἀλαντὶν μαγικῇ τέχνῃ ἀφήρηκε τὴντεὟ ἐν τῇ θήρᾳ ἑταῖροι αὐτοῦ ἀπήλαυνον εἰς τῆν πόλιν 
θυγατέρα αὐτοῦ καὶ τὰ νέα βασίλεια. οὐδαμῶς ὑποπτεύοντες τὰ γενόμενα. 

5 - τη Ν - ποὺς ᾿ τ ἐκ ε - ᾿ . ᾿ ᾿ ᾿Ξ Ἔ " Ε' Ἐ . Ἔ " τ . 

Εξαίφνης Θξ στρατιῶται προσελθόντες τῶν χαλινὸν [} αρα ὀεθεῖς εἰσήχθη εἰς τὴν αὐ)λήν, ποὺ ὦ 

ἔλαβον τοῦ ἵππου τοῦ ἈἌλαντίν. Οὐδ᾽ εἶπον αὐτῷ βασιλεὺς προσεδόκα αὐτόν. 

λόγον πλὴν ὅτι ὁ βασιλεὺς κεκέλευκεν αὐτὸν 

συλληφθῆναι. 



βασιλεῦ, τί 
ἀδικήσας 

συνείλημμαι; 

δΝ ΚΩ͂ Ἵ ἢ" Ξ ὶ ἣ 

Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐμαίνετο. Ὁ γὰρ νομίζων τὸν Ἀλαντὶν ἢ εἰς δεσμωτήριον ἐμβληθῆναι. Ὁ ὁ' Ἀλαντίν, ἀγνοῶν 

αἴτιον εἶναι τοῦ αὐτὸν τῆς θυγατρός στερηθῆναι. περὶ τίνος ὁ βασιλεὺς λόγον ποιοῖτο, οὐχ οἷος τ' ἦν 

ἐκέλευσε τὸν γαμβρὸν ἀνακομίσαι αὐτήν. ἀποκριθῆναι. 

Εἶθε εἴην τινὸς 

Ι Εγκρατῆς. 

ἘΆΒΑῚ ἢ. 

"δ 
.- “οἰ “ὦ... ὕὃὧ΄ἧς : ᾿ πο ρον τ ὡκῶς,-ς ὄτώαος πὶ ποτα εἴας ἱ .- : - δος. ; 

Καὶ ἐκείνου ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ κατακλεισθέντος, ὁ Ἐκείνη ὃξ ἀλη γοον ὁ Ἀλαντὶν 50Ἑ εὐυνήθη 

φύλαξ διηγήσατο αὐτῷ ὅπως τὰ βασίλεια ἐν νυκτὶ καθεύδειν. Οὕτω γὰρ Ελυπεῖτο ἸλΈΓΕῈ πετ οτ 
ἠφανίσθη αὐτῇ τῇ βασιλίσσῃ. τῶν χειρῶν, ψῆν τὸ δακτύλιον Ο Εκ πολλοῦ ἠηδη απὸ 

τοῦ ἀποκρύφψου σπηλαίου εἰλήφει. 

. 
Ἄ 

Ἐκείνου δὲ; ταῦτα ποιοῦντος, ἄλλος δαίμων τις Ἔπειτα δὴ μνησθεὶς τοῦ δακτυλίου ὃ εἰλήφει ἀπὸ 

Ἐξαίφνης ἑστήκει παρὰ αὐτῶ ὡς ἕτοιμος τοῦ ἀποκρύφψου καταγείου κήπου. εὐφρόνως 

προστοχθῆναι. Ὁ δ' Ἀλαντὶν παραχρῆμα οὐ συνῆκεν. προσέταξεν. 



Οὐδ᾽ ἔφθη εἰπὼν καὶ εὐθὺς εἰστήκει ὑπὸ τῇ θυρίδι 
τῶν βασιλείων, ἀναβλέπων τὴν βασίλισσαν καὶ 
γυναῖκα. Ἡ μὲν οὐκ εἶδεν αὐτὸν ὅτι ἐδάκρυεν, 
φωνήσαντος δ᾽ ἐκείνου, 

Σίγησον. Εἰσελθὼν 

ὕφες τὴν ψωνήν.» 
τ 

᾿ Ἀφαιροῦμαί σε διὰ 
᾿τοῦ δακτυλίου. 

μα - 

ΤΙ , ἐμὰ ΠῚ 

Ὁ μὲν οὖν Ἀλαντὶν εὐθὺς ἀνέβη διὰ τὴν θυρίδα, ἡ 
ὃ' Ἀμίνη ἐνουθέτησεν αὐτὸν σιγῆσαι, μὴ δοῦλός τις 
ἀκούσας εἴποι τῷ μάγῳ. 

Καὶ ἔφη τὸν μὲν μάγον ἀπὸ τῶν βασιλείων ἄρτι 

ἀπεῖναι, δεῖν ὁ' αὐτοὺς βουλεύσασθαι ὅπως 

ἀπαλλάξαιεν τὸ λυχναρίου ἀπ' αὐτοῦ. 

Ἀλαντίν, ὥμην 

οὔποτε 

ὄψεσθαί σε. 

κατεῖδε καί, προϊεῖσα φωνίον τι, ἠδομένη ἔδραμεν 

προσειπεῖν τὸν ἀγαπητὸν ἄνδρα. 

ΩΝ ᾿ 
Καὶ ἀκούσασα ξκείνου τὸν λόγον, η βασίλισσα 
πάντως ἀπεδοκίμασε τῆν βουλὴν αὐτοῦ. Ἡ γὰρ τὸν 
Ἀλαντὶν ἀνέμνησεν ὅτι ὁ πονηρὸς μάγος ἔτι καὶ νῦν 
τὸ λυχνάριον ἔχων οὕτω δύναιτο ὥστε ἀπολέσαι 

Ἢ 5 πα. κ' 'π- ἐπ αὶ 

λα ΝΥ ᾿ τρέξω, δῖ τ εῆτῳ δ νἀ ΜΒ ἢ 
Ἢ 0 Ἰὼ αἱ δἱ ΖΠ π. «ὐἘὮ νυ Ἐς Ἢ - μ Ἰ Ν] ἢ δ, οἱ "" -: ππν 

Ὁ δ' Ἀλαντὶν πολὺν χρόνον ἐνεθυμήθη. ᾿Πιῦει γὰρ 

δέον αὐτοὺς, λαθόντας τὸν μάγον, λαβέσθαι τὸ 

λυχνάριον - εἰ δὴ μὴ ὁ μάγος ψήσας τὸ λυχνάριον 

ἐπιτάξαι τὸν δαίμονα. 



ὁ Ὁ: ΐ ἢ ΗΠ ΤῊ ΤΕ Τ Αν 

πι σεσηΝ τ ἀρ ερατε απο ΠΝ ΠΡΑΣΣ τὸ "π , 

Ἐξαίφνης βουλὴ ἐδόθη αὐτῷ. Αὐτὸν δηλαδὴ Ὁ ἄρα Ἀλαντὶν, τῇ ἐξαιφνιδίῃ βουλῇ χρώμενος, 

προελθόντα εἰς τὴν ξγγυτάτην κώμην ὠνήσεσθαί τι ταχέως κατῆλθεν ξκ τῆς θυρίδος. 
ὑπνοῦν τὸν μάγον. 

ἔττον 

Ἀ α ΜῊ τῆ της ἐπ αο : .. : π ᾿ ᾿ - : ᾿ ᾿ 

μ 
δ 1 Ἔ τς . -- 

ΚΣ ἘΣ κατ. - 

ΜΕ: ἐπ ρῶν ἐν ΠΣ Ξ Ἃ ἕ αὐ οΕΒΉΝΗ : 

"5.7 ̓ Ἐπ ἡ μὴν  Ὶ ΞΕ: ᾿, μ» τὴ ι: 

ἀρρυην  τι δὶ ' π ἘΞ, ε τ- Η͂ τ ν "Ξ ᾿ Γ τ ΞΕ ἘΞ π ; Ν ᾿ ; μὰς Π ὃς που ὑπο ἤν ι 

Καὶ ηρψε διὰ τῶν θάμνων Εως ἀσφαλῶς ἀπέσχεν ἅπο τῶν τοῦ μάγου δούλων, τῶν Ορώντων ἂν αὐτόν. 

Καὶ εὑρὼν κώμην ὅσον τε τριάκοντα στάδια Ὁ ὁξ φαρμακοπώλης ἡδονὴν τῷ Ἀλαντὶν παρέσχε 
Ἔ Ζ [ Α Π Ε ΤῸ -- ΠῚ ᾿ ἜΣ πρὶ γι δὰ τὸ τς ἢ περ ἔ : 

ἀπέχουσαν, Ελπίζων εὑρήσειν οὐ εὐεῖτο, εὐθὺ λέγων ὅτι, εἰδὼς ᾧτινι αὐτὸν δέον χρήσασθαι, 
Ἐ ᾿ " 4. Ρ ᾿ Ρ πῶ 

ἤλθεν πρὸς φαρμακοπώλιον. ὁμολογοίη ὀλίγον τι ποιῆσαι. 
“ 



φειδιῶς τείσεις μοι. 

εντήκοντα χρυσοῦς. 

Ἔα: πόθεν οὗτος, 
ἐλήλυθεν; 

Ὅ τε πολὺν χρόνον διατρίψας τέλος ἐξήνεγκε Ὁ μὲν οὖν Ἀλαντὶν ἔψησε τὸ δακτύλιον, ὁ δὲ 
λαγύνιόν τι, ἀνθ' οὐ παμμεγέθη χρήματα ἥτησεν. δαίμων αὑτοῦ ἐφάνη. 

᾿" τε 
ἃ ᾿ὰ ἡ} αἴ πος ἢ 

κι Ὡμ ΥΩ, ἌΡ δὰ 
! Ρ ῥ 

Ὁ μὲν Ἀλωντὶν παραδοὺς αὐτὴν τῷ φαρμακοπώλῃ Νυκτὸς δ' ἤδη γενομένης τὰ βασίλεια κατεψάνη τῷ 
εἴλετο τὸ λαγύνιον. Ὁ δὲ ψαρμακοπώλης μᾶλλον Ἀλαντίν. Ὁ δ' ἢλπιζε τὸν μάγον μήπω δειπνῆσαι. 
Εθαύμαζεν ἢ ὥστε γρῦ φθέγγεσθαι. 



Καὶ λαθὼν ἀφικόμενος πρὸς τὴν θυρίδα τῶν τῆς Ἢ δέ, μεγάλως τρέσκσι: ἘΡΕΣ, ρᾷ τὸν μάγον 

βασιλίσσης δωματίων, ὑφεὶς τὴν φωνὴν ἐκάλεσεν αὐτίκα ἀναβήσεσθαι ὡς συνδειπνήσοντα Ἑαυτῇ. 
αὐτήν. 

. 

Ὁ δ᾽ Ἀλαντὶν ἐκέλευσε τὴν ΣΕ ΣΞΡΣΣΕΣ ἄγξαι τὴν κόνιν, 

τοῦ μάγου οὐ βλέποντος. εἰς τὸ κυλίκιον αὐτοῦ. 

Ἔπειτα, τοῦ πονηροῦ μάγου καθεύδοντος, αὐτοὺς τὸ 

λυχνάριον ἁρπάσεσθαι. 

Οἱ δὲ ἄρτι παυσάμενοι τοῦ λόγου ἤκουσαν τὸν 
μάγον Ἐρ' χόμενον. Ἡ ὃ᾽ Ἀμίνη ἕωσε τὸν ν Ἀλαντὶν εἰς 

οἴκημα, ὅπου μὴ ὁρῷτο. 

᾿Ξ  ΞΞΞΞΞΞΞΞ Ξ Ξε 
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Τρέμεις, ὦ φίλε. 

Καὶ τρέμουσα τὴν χεῖρα παρέδωκε τῷ μάγῳ τὸ Ὁ δὲ; παλαιὸς ἐπιβουλευτὴς κὁ Ἑαυτῷ οὕτως ἤρεσκεν 
κυλίκιον ἔχον τῆν. τοῦ φαρμακοπώλου κόνιν. Ἤλπιξξς ἕγστε οὐδ' ὄναρ γνῶναι τὴν βασίλισσαν δόλον ἐφ' 

δὴ ἐκεῖνον μὴ γευσάμενον ὑποπτεύσειν τι. ἑαυτὸν ὑφαίνουσαον.... 

"ἕως ἢ κόνις εξαίφνης ἤρξατο π ποιεῖν. Ὁ δὲ μάγος ἩΡΣΤΑ προς μὲν τοὺς τ ὐγεκίε διάρας δὲ τὸ 
οὖκ εθέλων κατενεχθῆναι εἰς ὕπνον ἐξεῖλε θήμισυ στόμα, βραδέως ἔρεγχεν. 

τοῦ λυγναρίου... 

Ὁ δ' Ἐπ δὴν κλιθεὶς τ τῷ ἡ μάγῳ, οὐκ ἐρόνατα ἑλέσθαι Ὁ δαίμων β τῆ ἂν ΚΞ ἐπὶ τὸν ἔχοντα τὸ 
τὸ λυχνάριον, εἰ μὴ ἀποσπάσαι. Εἰ δὴ ἀπέσπασεν, ἢ ΕΘ. ΤΙΝ 

τοῦ μάγου χεὶρ ἔψησεν ἂν τὸ ̓ πσθριον. Ἀλλὰ 

τοῦτο ἄχρηστον ἂν ξ γένετο ὅτι.. 

ἔτ 



Ἰδού, Ἀλαντίν, 

Ὡς ἐλαιρότατα καὶ κατὰ πδικτοχαις τγριθην ἡ Τέλος ἐ Εκείνη μὲν ἀντελάβετο. ὁ δ' ἐχθρὸς 
βασίλισσα ἔλυσε τὴν τοῦ μάγου χεῖρα. κατεκοιμᾶτο. 

Αἴτησον αὐτὸν 

ἀνατεθῆναι τὰ Εἰ 

βασίλεια ὅπου ἤδη ἢ 

ἐκεῖτο. ΠΩΣ 

Νῦν δ' ἀσφαλεῖς ὦ ὄντες. οὐκ ἴσασιν Ὁ. τι δ σγαοτταν εἴη. 

Πότερον ὦ πονηρὸς μάγος ἀφετέος εἴη ἢ... 

Ἀπέχ ὧν δὴ ἐκεῖθεν μακράν, ὁ τοῦ Ἀλαντὶν πενθερός, Οἱ δ' ἄνθρωποι παυσάμενοι Ἐπλσιον τ τὸν ψιλὸν 

ὃ βασιλεύς, ἑστὼς πρὸ τῆς θυρίδος ἐθεᾶτο τὸ τόπον, ὅπου οἱ μαρμάρινοι τοῖ χοι καὶ αἱ χρυσαῖ 

ξρημον πέρα τῆς πόλεως χώριον, ποῦ τῇ τοῦ κίονες τρίτην ἡμέραν ἐκείνην ξπεφψήνεσαν. 
Ἀλαντίν βασίλεια πάλαι ἕκειτο. 



Ἑώρακα αὐτά. Ἐν 

ἀστραπῇ 
ΓΩῚ 

ὰ.:.. ἘΠ ΠΩ. 
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- ἥα  α πὶ π-“πΠπιρ ἐπὶ 

Ὁ δὲ βασιλεὺς βλέπων καὶ θαυμάζων ἐκέλευσε τὸν 
ἀρχιαυλικὸν σαφῶς γνῶναι... 

ἐκινήθη. 

Εἰτα μετέβαλε τὴν γνώμην. Αὐτὸς γὰρ ἱέναι ὡς Καὶ ταχέως ἤλαυνε διὰ τῶν ὁδῶν ὅσαι τοῖς τῶν 
τάγιστα ἐψφ' ἵππου ὀὐύναιτο πέρα τῆς πόλεως ὀγεῖσθαι. συντρεχόντων λύχνοις τε ΚΙΠ λαμπάσιν ἐφωτίζοντο. 

Πάνυ γε. Νῦν γὰρ πάντα 
καλῶς ἔχει, πάτερ. 

Καὶ ἀφικόμενος ἐπὶ τὰ τοῦ Ἀλαντὶν βασίλεια, 
Εῦραμεν ἀναβαίνων ἵνα ἀνεύροι πότερον αὐτὰ 

ἀληθῆ εἴη. 



Ι ὕτος αἰτιός ἐσ. 

᾿ τῆς ἡμετέρας 

μὰ 4] 

Καὶ πρὶν τὸν βασιλέα πρὸς τὸν Ἀλαντὶν τραπῆναι, ἢ Ὁ δὲ βασιλεὺς τἀληθῆ ἀκούσας ὠργίσθη. Καὶ ξίφος 
βασίλισσα, δείξασα τὸν καθεύδοντα μάγον, διηγήσατο σπασάμενος ἔμελλεν ἀποκτείνειν τὸν μάγον... 
τὰ ὑπ' αὐτοῦ προχθεῖσα. 

“πὲ ΜΆ ἀνὰ 

᾿ . : ' "" ἢ Ῥ ,, ᾿. το τις 2 Ρ Ὑ [ - - π᾿ " . - - 

εἰ μὴ ὁ Ἀλαντὶν ἐπελάβετο αὐτοῦ τοῦ βραχίονος, Ὁ δ' Ἀλαντὶν σπασάμενος τὸ λυχνάριον ὑπὸ τοῦ 
“Ἂν ὑπο π τὰ πρὶ " . -- ΓΝ : ταν Ἶ ν- ἐπ - 

λεξεγῶν τῷ βασιλεῖ τι μξῖντ βουλὴν Εγοϊ τὸῶῦῦ τῶν "“τνος, 818 διαδεικνύς. 

πονηρὸν ἐχθρὸν ἀποπέμψαι. 

. καὶ ἔψησεν αὑτὸ τῷ μαγικῷ ἐν τῇ ετέρᾳ χειρὶ Αὐτόθι ἀπ ρὼ τῷ δαίμονε ψανέντε ἠτησάτην ὅ. τι 
δακτυλίῳ. ἐκεῖνος ξπιτάξαι. 



ἜΞΕΩΣ Σ, ΓΑΙ 

ἰ ἘΠνέγκατε τοῦτον 

εἶτον πονηρῶν 

Ὁ ἄρ' Ἀλαντὶν ἐκέλευσεν αὐτοὺς τὸν μάγον εἰς Ἀλλὰ καὶ ὁ τοῦ λυχναρίου δαίμων. καὶ ὁ τοῦ 
ἀΐδιον κατακλεῖσαι ἐν τῷ καταγείῳ κήπω, ὅπου ὑακτυλίου, ἐκπλήξαντες ξκεῖνον, οὐκ ἠθέλησαν. Καοαὶ 

αὐτὸς τὸ λυχνάριόν τε καὶ τὸν δακτύλιον εὑρήκει. ἔφησαν τὸν Ἀλαντῖν. αἰ τήσαντα ἑαυτοὺς ἐνεγκεῖν 
τοιοῦτον ἄνθρωπον εἰς τόπον πανάγιον... 

Αποβαλεῖν τὴν Εξουσίαν τοῦ αὑτοῖς ξετι Επιτάσσειν. Ἐπειδὴ ὁ Ἀλαντὶν οὐ κακόνουν σχοίη. ἔψησαν, 
οἴσειν τὸν μάγον ὅποι αὐτὸς κελεύσαι. 

Καλῶς ἔχει. “ἵνα δ' 

ἀσφῳ αλισώμεθα μὴ 

ἐκεῖνός 1 ποῖξ » 

Ο ἀρὰ Αλαντὶῖν ξκέλευσεν αἰτούς, ἀπαγαγόντας τὸν 

μάγον πρὸς τὸ ὕψιστόν τε καὶ ξρημότατον πάσης τῆς 

φρικῆς ἄκρον ὅρος, κατακλεῖσαι αὐτὸν ἐν οἰκίσκω 

ἐξ αὑτῆς τῆς πέτρας ἐκτετμημένω. ἔχοντα μετ' 

αὐτοῦ τὰ ἐπιτήδεια παρ' ὅλον τὸν βίον. 

Ὁ μὲν οὖν Ἀλοντὶν ταῦτα εἶπεν, τὼ δὲ ἡεάμϑνς 

ἠφανισθήτην. Καὶ γάρ τοι τὸ ὕστατον ἐφανήτην. 



μαὶ-ος τς ορα, πε. 

ἘΚ ΉΝ. 
δ, π 

ἐμ. 

Ὁ δὲ βασιλεύς, ὡς τὸν Ἀλαντὶν τιμήσων τε καὶ τὰ Οἱ οὖν ἄνθρωποι ὠρχήσαντο νύκτας τε καὶ ἡμέρας ἐν 
τῆς θυγατρὸς καταγώγια ξορτάσων, ἀπήγγειλεν ταῖς ὁδοῖς... 

ἑβδομάδα ἑορτώδη αὑταῖς ὠδαῖς. 

ἽΝ Γ{ὶ ὌΝ πὴ δ ΕΣ ι “1 η; Ξ ΠῚ ΒΒ! «5: ; Ξ τλροι το λα τὰν ἜΡΞΝΝ ΩΣ ᾿ 

Καθ' ἡμέραν ὁὲ δείλῃ οἱ νέοι ἀνὴρ καὶ γυνὴ οἱ βασιλεύοντες ὀιεόίΐδοσαν ὁράκας χρυσῶν τοῖς κροτοῦσιν ὄχλοις. 

Καὶ ἑκάτερος ἤδει τὸν θησαυρὸν μικρὸν ὄντα ὡς 
πλοῦτον ὅσον ὁ δαίμων ἐν τῷ θησαυρῷ ἐτεθήκη. πρὸς τῆν κοινὴν αὐτοῖς χαράν. Μακάριοι ἄρα 

διετέλεσαν ζιώντες. 



ΟΝΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΣ 
Ὡς ζηλοτυπῶ σε, ὦ Οὐατόεις: . [Ὀγκῶμα] 

Ἔγεις μὲν γὰρ καλὸν σταθμὸ Βοῦς μωρέ, 
Ϊ ῆς πλῆ ' ξθεραπεύου ἂν 

ὡσαύτως... 

"Τῇ δ ὑστεραίᾳ ὁ ὃ Ὄνος ἠναγκάσθη ἀντὶ τι τοῦ ῦ βοὸς. 

ἀροῦν ὥστε ̓ ἀποκαμεῖν.. 

Πρόσεγε. μὴ πειραθῇς. τοιοῦτον. 

γεωργοῦ λέγοντος ὅτι ἐὰν μὴ σὺ πλεῖον πονήσῃς 

ἣ πεπόνηκας πιο λήσει. σε ὡς κρέα βόεια. 

Ἀκήκοα γὰρ τοῦ, ᾿ 

ὡσαύτως καὶ αὐτός. Ἀλλὰ 
σύγε καμῶν ἂν λῆγε τῶν 

ἔργων ᾿ ἀρνοῦ φαγεῖν εἰ μὴ 

τὸν ἄριστον σῖτον.. 

Ὁ δὲ Ἱεωργός, ὦ μὴν ἔχων πῖλον μαγικὸν᾽ τὸ 

συνιέναι τοὺς πάντων τῶν θηρίων λόγους, ἤκονεν. 

Χαῖρε, Οὐατόεις. 
Σήμερον μεν σχολὴν : 

ἤγαγον. Αὔριον δ' οὐκ [ὦ 

ξργάσομαι πρὶν ἂν. 

Ἐκείνῃ μεν τῇ νυκτὶ ὁ ὄνος ἐκ τοῦ οἰσθμοῦ" 

ἐξεβλήθη τοῦ ἑαυτῷ προνομᾶς ποιεῖσθαι. Ὁ δξ 

μᾶλλον ε Ἐκειμήκει. ἢ ὥστε, ἐσθίειν. 

Ἐπ 

ὦ, ὦ. Ἐκεῖνος δ΄ 

-σεσωφρόνισται καὶ 

ὁ ιοίως ο Οὐατόεις, 

τῇ δ' ὑστεραίᾳ ὦ βοῦς ἡδόμενος παρεσκευασμένος 

ἀντὶ τοῦ ἕν μ5πῈ εἶναι, μεπέθι: σπουδῇ. β 



β Ἡ χώρα τοῦ Ἀλαντίν 

Ὁ οἶκος τοῦ μάγου ἤτοι 
τὰ βασίλεια τοῦ Ἀλαντὶν 

κεκλεμμένα 

Ὅπου ὁ Ἀλατὶν ηὗρε τὸ [[ -Ὁ “9 
λυχνάριον δος Ἡ καλύβη τοῦ 

β Ἀλαντίν 


